
P R O T O K Ó Ł NR 4/2011 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  

odbytego w dniu 30 czerwca 2011 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brała udział Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  zmian 

w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku dzisiejszych 
obrad  uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia 
Komisji z dnia 19 maja 2011 r. 

Do treści protokołu uwag nie było. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  zmian 
w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. 

Proponuje się  następujące zmiany w planie dochodów i wydatków 
budŜetowych: 

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 220 000 zł., 
są to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. Zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe, inwestycje na drogach publicznych 
powiatowych.  
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- Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 150 000 zł., 
są to dochody z tytułu zatrzymanej kaucji w związku z umową nr 63/2010 z dnia 
31 marca 2010 roku na transport materiałów drogą powiatową nr 4105E na odcinku 
Rossocha – Wołucza do drogi woj. nr 707, środki zostaną przeznaczone na wydatki 
majątkowe.  

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 161 000 zł., 
 są to dochody z dotacji celowych z gminy Sadkowice 121 000 zł oraz gminy miasta 
Biała Rawska 40 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.  

- Zwiększa się wydatki bieŜące w Starostwie dz. 600, rozdział 60095, środki zostaną 
przeznaczone na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem 
pojazdów, wynikających z art.130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  

- Zwiększa się plan wydatków na dotacje w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 
55 000 zł, środki zostaną przekazane do miasta Rawa Mazowiecka na utrzymanie 
dróg powiatowych w mieście. Środki pochodzą z wolnych środków 2010 roku. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 50 000 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe.  

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 43 600 zł., 
są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 
Dotyczy to zwiększenia wydatków rzeczowych, czyli zakup materiałów 
i wyposaŜenia, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych. Część 
z tych środków zostanie wydatkowania na wymianę okien w łazienkach internatu. 

- Zwiększa się wydatki majątkowe w Starostwie dz.750, rozdział 75020. Zwiększa 
się plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 8 000 zł, są to środki 
na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą PFRON.  

- Zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdziale 85333, z przeznaczeniem 
na realizację programów UE „Mój szef to ja” kwota 7 192 zł oraz „Aktywne 
pokolenie 45+” kwota 31 591 zł. Środki pochodzą z dochodów roku bieŜącego, 
kwota 5 818 zł oraz wolnych środków 2010 roku, kwota 32 965 zł.  

Dokonuje się zmiany w dziale 853, rozdziale 85321 zmniejsza się wynagrodzenia 
o kwotę 1 000 zł a zwiększa się zadania statutowe.  

Zadania inwestycyjne.  

Zwiększenia:  

- 150 000 zł, „Remonty drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołucza – droga 
woj. nr 707”.  

- 220 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Przebudowa mostu na przepust 
w miejscowości śydomice”.  

- 121 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remont drogi powiatowej 
nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych 
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w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości 
Paprotnia”.  

- 40 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remonty dróg powiatowych: 
nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice” 
z przeznaczeniem na drogę Zawady – Biała Rawska.  

- 50 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remont pomieszczeń 
w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki 
samochodowej oraz mechatroniczną” 5 000 zł, zastaw komputerowy do kancelarii 
tajnej.  

 Odnosząc się do przedstawionych propozycji zmian w budŜecie, Radny Marek 
Dobek poprosił o doprecyzowania, na jakie cele zostaną przeznaczone środki 
w dziale 853, rozdziale 85321 zmniejszające wynagrodzenie o kwotę 1 000 zł 
a zwiększające  wydatki na zadania statutowe. 
 Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, iŜ zmniejszenia 
w wynagrodzeniach dotyczą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
gdzie powstały oszczędności na wynagrodzeniach, a wystąpiły braki w wydatkach 
bieŜących.   
 Radny Marek Skuter zwrócił uwagę członków Komisji na fakt przekazania 
dodatkowych środków dla miasta Rawa Mazowiecka na utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Zwiększenie to zbiegło się 
z kolei z przekazaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska wsparcia 
finansowego w wysokości 40.000 zł na modernizację drogi Biała Rawska – Zawady. 
Dlatego teŜ naleŜy rozwaŜyć celowość zwiększenia wysokości dotacji na utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie miasta Biała Rawska.  
 Następnie członkowie Zarządu Powiatu przedstawili informację dotyczącą 
najbliŜszych prac modernizacyjnych w rawskim szpitalu. Poinformowali, iŜ planuje 
się dokonanie wymiany pokrycia dachowego na jednym z budynków szpitala 
usytuowanym najbliŜej ul. Warszawskiej oraz uzupełnienie elewacji zewnętrznej. 
Wykonywana jest dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski. 
 
  Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik innych pytań nie 
było. 

Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane zmiany w budŜecie roku bieŜącego. 
  
Ad. 5 W sprawach róŜnych Radna Katarzyna Urbańska zaproponowała wspólne 
z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji wyjazdowe posiedzenie celem 
zapoznania się ze stanem ZSP w Białej Rawskiej i potrzebami związanymi 
z przygotowaniem tej placówki do zbliŜającego się jubileuszu powstania. Takie 
wspólne posiedzenie mogłoby się odbyć w miesiącu wrześniu. 

Innych głosów nie było.  
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Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - 
Ryszard Imioła  o godz. 1530  dokonał zamknięcia  posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


